
 to więcej niż tylko linia wzornicza odwadniaczy  
 
 
 
Każdy, kto w swojej praktyce zawodowej miał do czynienia  
z czynnikiem grzewczym takim jak para wodna, spotkał się 
również z odwadniaczem, czyli urządzeniem odpowiedzial-
nym za odprowadzanie kondensatu bez strat pary. 
 
Znany i ceniony niemiecki producent armatury z Bremy firma 
FLOWSERVE Gestra proponuje pełną gamę typów odwad-
niaczy dla instalacji pary i kondensatu. Osoby, które zajmują 
się w zakładzie pracy gospodarką kondensatem, na pewno 
spotkały się z odwadniaczami termostatycznymi firmy GE-
STRA serii BK... lub MK... 

 
Dążenie do unifikacji, uproszczenia obsługi i łatwości montażu 
stają się zawsze czynnikami mobilizującymi producentów do 
ciągłego poprawiania i ulepszania swoich produktów, a także 
do obniżania nakładów ponoszonych na wykonanie i obsługę 
danego urządzenia. GESTRA zawsze bardzo dbała o rozwój 
swoich produktów. Między innymi dzięki temu utrzymuje 
pozycję lidera w głównym zakresie swojej produkcji.  
 
Nowoczesna linia wzornicza 
popularnych typów odwad-
niaczy produkcji FLOWSERVE 
Gestra wyraża nie tylko dba-
łość o atrakcyjność wizualną 
naszych produktów. Równo-
cześnie z wprowadzeniem 
nowego kształtu korpusów 
określanych handlowo jako 
RHOMBUSline, wprowadzo-
no szereg zmian konstrukcyj-
nych mających na celu po-
prawę funkcjonalności od-
wadniacza. 
 
Nazwa RHOMBUSline objęła 
całą linię nowych odwadnia-
czy serii BK45/46, MK45, 
UBK45 i AK45.  
 
Podstawową zmianą, którą wprowadzono w RHOMBUSline, 
jest romboidalny kształt pokrywy korpusu odwadniacza, który 
umożliwia mocowanie jej do korpusu za pomocą dwóch śrub. 
To zwiększa wygodę obsługi i oszczędza czas konserwacji.  
 
Inną ważną zmianą 
wprowadzoną w kon-
strukcji odwadniaczy 
była modernizacja 
uszczelnienia pomiędzy 
pokrywą a korpusem. 
Uszczelka została osa-
dzona w rowku w kształ-
cie pierścienia w korpu-
sie odwadniacza, nato-
miast krawędź pokrywy 
stykającej się z korpu-
sem wykonana została  
z wypustem, co z jednej 
strony tworzy mecha-
niczny zderzak z płasz-
czyzną korpusu odwadniacza wykluczając tym samym niekon-
trolowany zgniot uszczelki, a z drugiej strony jest powierzch-
nią dociskającą uszczelkę do powierzchni rowka. Dzięki temu 
uszczelka pozostaje zawsze w stanie sprężystym zapewniając 
odpowiednią szczelność połączenia. Wymiana uszczelki po 
każdym demontażu pokrywy nie jest konieczna. Zaletą tego 
rozwiązania jest ponadto wyeliminowanie ponownego docią-
gania śrub mocujących pokrywę odwadniacza po pierwszym 
montażu.  
 

Zmieniono sposób uszczelnienia pomiędzy korpusem a regu-
latorem odwadniacza. Zastosowane zostało sprawdzone 
uszczelnienie na bazie tulei metalowej wprasowanej w korpus 
odwadniacza od strony wypływu z połączenia gwintowanego. 
Dzięki temu nie występują problemy spowodowane przez 
niewłaściwe założenie uszczelki. 
 
W oparciu o wieloletnie doświadczenia z odwadniaczami 
BK15, dla nowych odwadniaczy BK45/46 serii RHOMBUSline 
opracowano doskonalszy regulator. Dzięki zastosowaniu za-
strzeżonego patentem kształtu płytki bimetalowej regulator 
odwadniacza BK45/46, złożony ze stosu płytek, reaguje 
znacznie szybciej na zmiany parametrów w instalacji pary  
i kondensatu. 
 
Korzyści wynikające z zastosowania odwadniaczy serii 
RHOMBUSline: 
1. Nowy regulator reagujący szybciej na zmiany parametrów 

w systemie para / kondensat (BK45/46) 
2. Kształt odwadniacza RHOM-

BUSline umożliwia swobod-
ne wprowadzanie standar-
dowych śrub łączących koł-
nierze od strony korpusu 
odwadniacza  

3. Nie jest wymagana wymiana 
uszczelnienia pokrywa / kor-
pus przy każdym otwarciu 
pokrywy odwadniacza 

4.  Montaż pokrywy odwadnia-
cza za pomocą tylko dwóch 
śrub (zamiast czterech) 

5. Zastosowany filtr siatkowy 
typu Y (o dużej powierzchni 
siatki do wyłapywania zanie-
czyszczeń) upraszcza czyn-
ności obsługowe związane  
z czyszczeniem filtra 

6. Zastosowane uszczelnienie regulatora (wprasowana  
w korpus tuleja metalowa) zapobiega powstawaniu we-
wnętrznych przecieków  

7. Po pierwszym uruchomieniu nie jest konieczne dociąganie 
śrub pokrywy korpusu 

8. Długość zabudowy zgodnie z obowiązującymi normami 
9. Uproszczenie czynności obsługowych związanych z kon-

serwacją odwadniaczy zapewnia wymierne oszczędności  
w ogólnych kosztach konserwacji 

10. Uwzględnienie wymagań zawartych w normach DIN  
i ANSI. 

 
Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania związane  
z serią odwadniaczy RHOMBUSline, a także pomogę w rozwią-
zaniu Państwa problemów w zakresie gospodarki parą i kon-
densatem. 
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